RVS STAND TH-316
De RVS-STAND is ideaal toe te passen wanneer men infraroodpanelen vrij in de ruimte wilt plaatsen. Deze RVS voetsteun kan hiervoor worden
toegepast voor alle panelen die door 2HEAT worden geleverd, doch het paneel dient horizontaal te worden geplaatst in deze voetsteunen.

Inhoud;
4
2
2
1

stuks
stuks
stuks
stuks

voetsteunbeugels RVS, 100x100x30mm (3mm dik).
boutjes RVS M6x50mm.
moer RVS M6
vleugel moer RVS M6

Montage;









Plaats de bout door de eerste beugel.
Draai twee moeren op de bout.
Plaats de tweede beugel over de bout
Draai de vleugelmoer aan.
De twee moeren zijn ervoor bedoeld om de afstand tussen de twee beugels te creeeren.
Zet de beugels op een vlakke vloer en plaats hierin het infraroodpaneel, uitsluitend horizontaal.
Controlleer of het infraroodpaneel voldoende klemt in deze beugels, indien onstabiel dan dienen de moeren worden aangepast.
Let op: indien U een krasgevoelige vloer heeft dient U deze te beschermen middels een krasbestendig materiaal. Dit kunt U aanbrengen op de
onderzijde van de beugels.
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RVS STAND TH-316
The STAINLESS STEEL-STAND / BRACKET is usable while mounting the infrared panels in a stand alone and free area situation. This support can be
used for several of brands of heatingpanels, beware that the infrared panel is mounted horizontal!

Includes;
4
2
4
2

pcs supports / brackets STAINLESS STEEL, 100x100x300mm (3mm thick).
pcs bolds STAINLES STEEL M6x50mm.
pcs nuts M6 STAINLESS STEEL
pcs wing nuts STAINLESS STEEL M6.

Mounting;









Enter the bold through the gap of the first bracket.
Two nuts must be turned on the bold.
Enter the second bracket through the nut
Enter the wing nut and connect it tightly.
The two nuts are infact a distance holder, the thickness of the heatingpanel must be measured first.
Place the support on the floor and mount the infrared panel horizontally in these supports.
Check if the supports fixed well on the infrared panel, when it is unstable remount the nuts.
BE CARE: If you have a scratchable floor use a kind of anti scratch material between the floor and the brackets.
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ALU STAND TH-320
De ALU-STAND is ideaal toe te passen wanneer men infraroodpanelen vrij in de ruimte wilt plaatsen. Deze aluminium voetsteun kan hiervoor worden
toegepast voor alle panelen die door 2HEAT worden geleverd.

Inhoud;
2
4
2
2
4

stuks
stuks
stuks
stuks
stuks

rechthoekige buis 40x20x1.5mm, lengte 295mm
afdichtdoppen zwart
U profiel reeds gemonteerd
50mm, breedte 35mm celrubber 6mm of 1 stuks van 100mm
wiggen a 7mm

Montage;





Verwijder het plastic van de beugels.
Positioneer de beugels op een vlakke vloer en bevestig het celrubber in de U beugel.
Plaats het infraroodpaneel in de beugels en fixeer deze middels de bijgeleverde wiggen.
Let op: indien U een krasgevoelige vloer heeft dient U deze te beschermen middels een krasbestendig materiaal. Dit kunt U aanbrengen op de
onderzijde van de beugels.

.
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ALU STAND TH-320
The ALU-STAND / BRACKET is usable while mounting the infrared panels in a stand alone and free area situation. This support can be used for several
of brands of heatingpanels.

Includes;
2
4
2
2
4

rectangular tube 40x20x1.5mm, length 295mm
black sealing caps
pieces of U profile already mounted
pieces 50mm, width 35mm cellular rubber 6mm or 1 piece of 100mm
wedges a 7mm

Mounting;





Remove the plastic from the supports / brackets and the fixing plates.
Position the brackets on a flat surface and mount the celrubber inside the U.
Add the infrared panel in the brackets and add on the backside one ore two hedges.
BE CARE: If you have a scratchable floor use a kind of anti scratch material between the floor and the brackets.
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